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بسته سیاستی جدید ارزی، مشکالت بازگشت ارز 
صادراتی را برطرف می کند

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
صادرکنندگان  روزهای  این  دغدغه های  از  یکی  کرد  عنوان 
درباره احتمال کاهش تصنعی نرخ ارز به دنبال رفع تحریم ها 

است و خواهان اجتناب دولت از این اقدام شده است.
ابتدای جلسه بیست و ششم کمیسیون تسهیل تجارت و  در 
توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، محمد الهوتی گزارشی از 
دیدار فعاالن اقتصادی با رئیس جمهوری، ارائه کرد و گفت: حدود 
دو سال است که رئیس جمهوری نشست هایی را با گروه های 
مختلف از جمله فعاالن بخش  خصوصی برگزار می کند که این 
بار و در هفته گذشته 13 تن از فعاالن اقتصادی در جلسه ای با 
حضور رئیس جمهوری حاضر شدند. روسای اتاق های تهران و 
ایران و نیز نمایندگانی از تشکل ها در حوزه هایی چون خدمات 
فنی و مهندسی، نساجی، کنفدراسیون صادرات، تولید و واردات 
دارو، واردات روغن، فین تک و استارت  آپی از جمله افراد حاضر 

در این جلسه بودند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
در ادامه به درخواست هایی که در این جلسه مطرح کرده  بود، 
اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات تاثیرگذار بر روند صادرات 
در سال جاری، تکمیل ابالغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی 

است. 
حدود سه سال بود که فعاالن اتاق بازرگانی و مجموعه فعاالن 
اقتصادی، پیشنهاداتی را برای حل مشکل روش های برگشت ارز 
حاصل از صادرات ارائه کرده بودند که اگر پیش از این مورد پذیرش 
دولت قرار می گرفت، صادرات در سال گذشته کاهش پیدا نمی کرد. 
از این رو با تکمیل ابالغیه 177 و مصوبات تکمیلی کمیته ماده ۲ 

انتظار رشد صادرات در سال جاری وجود دارد.
او سپس به یکی از نگرانی های صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: 
صادرکنندگان بیم آن را دارند که در صورت بازگشت آمریکا به 
برجام، رفع تحریم ها و آزاد شدن منابع، دولت برای تقویت پول 
در  کند،  تالش  دولت  واقع  در  و  کند  ارزپاشی  به  اقدام  ملی 
پایان فعالیت خود، قیمت ارز را به صورت تصنعی کاهش دهد. 
با  اقدام بدون بررسی های کارشناسی و  این  اگر  در حالی که 
تعیین نرخ های دستوری صورت گیرد، قطعا پیش بینی هایی که 
در مورد رشد صادرات در سال 1400 وجود دارد، محقق نخواهد 
افزایش  تولید و صادرات،  بر کاهش  اینکه عالوه  شد. ضمن 
قاچاق نیز محتمل خواهد بود. از این رو، درخواست مشخص من 
از رییس دولت جلوگیری از ارزپاشی و کاهش تصنعی و مقطعی 

ارز همچون ادوار گذشته بود.
الهوتی گفت: درخواست دیگری که در این جلسه بیان کردم آن 
بود که در 100 روز باقیمانده از دوره فعالیت دولت، حتی المقدور 
از صدور بخشنامه یا دستورالعمل جدید از سوی دستگاه های 
دولتی جلوگیری به عمل    آید. چرا که اگر بخشنامه ای در این 
مدت تصویب و ابالغ شود و فعاالن اقتصادی را با مشکل مواجه 
کند، با توجه به تغییر دولت حداقل شش ماه زمان  می برد که 

این بخشنامه اصالح شود.
و  مسایل  دسته بندی  و  بررسی  جمهوری  رئیس   افزود:  او 
درخواست های مطرح شده را به آقای نهاوندیان، ارجاع دادند. 
این  از  برخی  اجرای  که  بودند  معتقد  ایشان  حال،  عین  در 
پیشنهادات زمان بر بوده و البته برخی از آنها در مدت باقی مانده 

از دوره فعالیت دولت مورد پیگیری قرار می گیرد.

وزیر صمت:
اجرایی شدن حدود 71 درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته

معاون طرح و برنامه وزارت صمت :
دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه ابالغ شد

انتصاب مجدد مهندس افسانه محرابی به  سمت 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن حدود 71 درصد از 
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال 1399 خبر داد.

 علیرضا رزم حسینی افزود: با توجه به شرایط سختی که در سال 
گذشته داشته ایم )تحریم های ظالمانه و آسیب های ناشی از شیوع 
کرونا بر کسب و کارها( این میزان از اجرای مصوبات بسیار خوب 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابالغ دستورالعمل 
صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه خبر داد و گفت: به منظور 
بهره برداری بهینه از ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی موجود در کشور 
و افزایِش بهره وری سرمایه، دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید 

بدون کارخانه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد.
 سعید زرندی گفت: پس از تدوین پیش نویس اولیه ، با همفکری و 
هم اندیشی با صاحبنظران، انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی 

بوده است. به گزارش شاتا، وی همچنین یادآوری کرد: در سال 
از 31 هزار مصوبه در ستاد تسهیل و رفع  گذشته )1399( بیش 

موانع تولید کشور داشته ایم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری امسال »به سال 
تحقق شعار سال  کرد:  بیان  زدایی ها«  مانع  و  پشتیبانی ها  تولید؛ 
یکی از تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این راستا 

برنامه ها و بسته پیشنهادی خود را ارایه داده ایم. 
رزم حسینی گفت: آن بخش از قوانین مزاحم و مخل کسب و کار 
که در حیطه وزارت صمت بوده احصاء شده است و به تدریج بقیه 

وزارتخانه های مرتبط تولید نیز در این مسیر گام برمی دارند. 
وی با بیان اینکه یکی از ستادهای موثری که برای حمایت از تولید 
در کشور شکل گرفته همین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است، 
اضافه کرد: متناظر با این ستاد در استان های سراسر کشور، کارگروه 

تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استانداران تشکیل می شود.

این دستورالعمل نهایی شد. به گزارش شاتا، معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: این دستورالعمل بمنظور ایجاد وحدت 
رویه در صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه برای اشخاص حقوقی 
با تأکید بر الکترونیکی بودن فرآیندها، به کارگیری شناسه کسب و کار و 

یکپارچه سازی اطالعات مجوزها تدوین شده است. 
این  تهیه  از  هدف  خود  صحبت های  ادامه  در  صمت  وزیر  معاون 
فعالیت  گواهی  صدور  نحوه  در  رویه  وحدت  ایجاد  را  دستورالعمل 
واحدهای تولید بدون کارخانه و زمینه سازی برای بهبود فضای کسب 
و کار، تسهیل، تسریع و شفاف سازی کلیه امور مرتبط با صدور گواهی 

فعالیت تولید بدون کارخانه دانست. 
زرندی تصریح کرد: تولید بدون کارخانه، توانمندی مهندسی- بازرگانی 
برای تولید برون سپاری شده با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی 
موجود کشور توسط اشخاص حقوقی که نسبت به طراحی محصول، 
بازاریابی و عرضه محصوالت با نشان تجاری)برند( خاص اقدام می نماید 
تعریف شده است. قابل ذکر است ، تمام فرایند صدور این مجوز در 

سامانه بهین یاب )www.behinyab.ir( انجام می گیرد.

مهندس افسانه محرابی بار دیگر باحکم وزیر صنعت معدن و تجارت به  
سمت مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت 

منصوب شد.  
الزم به توضیح است که اسفندماه سال گذشته ایشان با حکم معاون وزیر 
به عنوان معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی کشور منصوب شده بود و سرپرستی دفتر نساجی تا لحظه انتشار 

این خبر برعهده محسن ترحمی قرار داشت. 
ضمن تبریک انتصاب مجدد ایشان ، توفیق روزافزون در حمایت از صنایع 

نساجی و پوشاک کشور را برای ایشان مسالت داریم.

ادامه در صفحه 2
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بهره برداری از ۲۳ هزار شغل برکت در حوزه پوشاک

آیین بهره برداری از ۶ هزار و ۶00 طرح تولید پوشاک بنیاد 
برکت ستاد اجرایی فرمان امام و اختتامیه رویداد ملی »چرخ 

برکت« برگزار شد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل بنیاد برکت در این 
مراسم با تاکید بر این که حمایت از تولیدکنندگان پوشاک از 
اولویت های این بنیاد است، گفت: بهره برداری از این ۶ هزار 
و ۶00 طرح باعث ایجاد ۲3 هزار فرصت شغلی در یک هزار و 

۲00 منطقه محروم کشور شده است.
تومان  میلیارد  برکت 145  بنیاد  داد:  ادامه  امیرحسین مدنی 
برای راه اندازی این تعداد طرح در حوزه پوشاک سرمایه گذاری 
کرده است و البته توانسته ۲75 میلیارد تومان از منابع مردمی 

را هم به میدان آورد.
به گفته وی، با راه اندازی ۶ هزار و ۶00 طرح این بنیاد در 
حوزه پوشاک، بیش از 5 میلیون دست لباس تولید و روانه 

بازار شده است.
مدنی با اشاره به دغدغه ها و تاکیدات رهبر معظم انقالب در 
حوزه پوشاک اظهار داشت: بنیاد برکت »توجه به چرخه تولید 
پوشاک در کشور« و »حمایت از تولیدکنندگان این حوزه و 
به  عنوان مهمترین  را  راه اندازی طرح های خرد و متوسط« 

اولویت های در دستور کار خود قرار داده است.
مدنی درباره رویداد ملی »چرخ برکت« به عنوان بزرگ ترین 
رویداد نوآوری کارآفرینی صنعت پوشاک نیز توضیح داد: 400 
ایده از سوی فعاالن صنعت پوشاک به دبیرخانه رویداد رسید 
که 1۲0 ایده به عنوان طرح های دارای قابلیت سرمایه گذاری 

و تجاری سازی برگزیده شد.
با  ایده ها  این  از  برخی  شد:  یادآور  برکت  بنیاد  مدیرعامل 
دستی  صنایع  و  فرهنگی  ظرفیت های  از  خالقانه  استفاده 
طراحی شده است و قابلیت اجرا توسط اقشار آسیب پذیر مانند 

زندانیان و زنان سرپرست خانوار را دارند.
وی با تاکید بر این که چرخ برکت یک شروع برای جمع آوری 
ایده ها در صنعت پوشاک است، تصریح کرد: دبیرخانه این 
رویداد به کارش ادامه خواهد داد و امیدواریم روزی شاهد 
آمار درخشان صادرات پوشاک ایرانی به کشورهای مختلف 

باشیم.
مدنی تصریح کرد: با وجودی که اقدامات قابل توجهی در حوزه 
پوشاک انجام شده است اما هنوز با نقطه اوج و مطلوب فاصله 
نشان  رسمی  آمارهای  افزود:  برکت  بنیاد  مدیرعامل  داریم. 
ایرانی یک میلیون و  می دهد که در سال 139۶ هر خانوار 
۲50 هزار تومان و هر خانوار روستایی 850 هزار تومان در 
سال هزینه پوشاک کرده است. در همین سال، ۶0 میلیون 
دالر واردات پوشاک داشته ایم که 70 درصد آن از ترکیه بوده 
است. این در حالی است که تا 40 درصد پوشاک مورد نیاز 

کشور از طریق قاچاق وارد کشور می شود.
وی با اشاره به احتیاج ساالنه کشور به 400 میلیون دست 
تولید  حوزه  در  خوبی  خیلی  ظرفیت های  کرد:  تاکید  لباس 
به  می توان  سرمایه گذاری  حداقل  با  و  دارد  وجود  پوشاک 
حداکثر بهره برداری رسید. مدنی افزود: بازدهی باالی صنعت 
پوشاک عالوه بر رونق اقتصادی و اشتغال زایی، از خروج ارز از 

کشور هم جلوگیری می کند.
سبقه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  برکت  بنیاد  مدیرعامل 
نوآورانه  ایده های  خالقانه،  طراحی های  و  کشور  فرهنگی 
بسیاری در صنعت پوشاک وجود دارد که باید از آن ها حمایت 
شود. در پایان مراسم بهره برداری از ۶ هزار و ۶00 طرح تولید 
پوشاک برکت و با ارتباط مستقیم از طریق ویدیوکنفرانس، 
شرقی،  آذربایجان  استان های  در  طرح ها  این  از  تعدادی 

مازندران، سمنان و خوزستان به شکل نمادین افتتاح شد.
همچنین از 10 طرح برگزیده رویداد ملی چرخ برکت تقدیر 

به عمل آمد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با 
اعالم رشد 8 درصدی بخش صنعت در سال گذشته، تصریح کرد: 
اشتغال در بخش صنعت در سال گذشته  نفر  از 1۲4 هزار  بیش 
فراهم شد که این رقم در شرایط شیوع کرونا و منفی شدن بسیاری 

از اقتصادهای جهانی، رقم بسیار خوبی است.
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  دغدغه  خصوص  در  حسینی  رزم 
واگذاری های غیراصولی برخی واحدهای تولیدی، بیان کرد: مقام 

معظم رهبری به درستی در خصوص برخی واگذاری ها که منجر 
به تولید نشده است دغدغه دارند که در ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید کشور مصوبه ای در این زمینه داشته ایم و اطالعیه ای نیز 
صادر کردیم تا واحدهای واگذار شده احصاء و گزارش الزم تهیه 
شود و برای آن بخشی که در حیطه وزارت صمت است اقدامات 
الزم انجام خواهد شد. گفتنی است این دومین جلسه ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید در سال 1400 بوده است.

وزیر صمت در شهرک صنعتی قرچک در جمع خبرنگاران:
نیاز به پارچه مبلی و دیگر پارچه ها تقریبًا در کشور تامین شده است

وزیر صمت در جریان افتتاح خط تولید پارچه های حلقوی بافت شرکت 
جهان اروم اویاز اعالم کرد: نیاز به پارچه مبلی و دیگر پارچه ها تقریبًا 

در کشور تامین شده است.
به گزارش شاتا،علیرضا رزم حسینی با بیان این مطلب در گفتگوی 
کوتاهی با خبرنگاران در شهرک صنعتی قرچک، افزود: وزارت صمت 
مبتنی بر تعادل بازار، تقویت تولید داخل را دنبال می کند و برنامه های 

ما نیز بر همین اساس است.
وی، تقویت توان و تولید داخل و عرضه مناسب در بازار را از اولویت های 
وزارت صمت دانست و گفت: سال گذشته از لحاظ تولید داخل وضعیت 

مناسبی داشته ایم که این موفقیت علیرغم همه تحریم ها و همچنین 
شیوع ویروس کرونا بوده است. وزیر صمت با اشاره به نامگذاری امسال 
به سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی از سوی مقام معظم رهبری 
تصریح کرد: امسال نیز با ارائه بسته  پیشنهادی، تمام تالش خود را 

برای تقویت و افزایش تولید داخل به کار خواهیم گرفت.
گفتنی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید پارچه های 
حلقوی بافت با عرض 3 متر را در شرکت جهان اروم اویاز به عنوان 
یک طرح توسعه ای، مورد افتتاح و بهره برداری قرار داد و عملیات 

اجرایی فاز دوم این کارخانه را بصورت رسمی آغاز کرد.

قول وزارت صمت به جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی
وزارت صمت قول داد، به عنوان یکی از مخاطبان سخنان رهبری از 

تعطیلی بنگاههای تولیدی جلوگیری کند.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای فرمایشات و فرامین مقام 
معظم رهبری در مورد تعطیلی واحدهای تولیدی، در اطالعیه ای ضمن 
تاکید بر ضرورت همراهی و همکاری دستگاه هایی چون وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی 
و سازمان برنامه و بودجه در اجرای این فرامین، بر اجرای برنامه های 
این وزاتخانه در جهت تحقق شعار سال با قوت و ابعاد وسیع تری در 

سال جاری تاکید کرد.
 1۲ در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  راستای  در  صمت  وزارت 
اردیبهشت ماه، در اطالعیه ای اعالم کرده است این وزارتخانه خود را 
مکلف به استفاده از همه ابزارها و اختیارات قانونی خود در مسیر تولید و 

جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولید کشور می داند.
متن کامل این اطالعیه به شرح زیر است:

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در تاریخ 1۲ اردیبهشت 1400 و 
در بیانات قاطع و ارزشمندی بیان داشتند ” افرادی که به علت منافع 
شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه ها 
را به تعطیلی می کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده اند و 
این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقالل و اقتصاد کشور و ضربه 

به تولید ملی است.”
لذا این وزارتخانه به عنوان یکی از مخاطبان اصلی فرمایشات معظم له 
خود را مکلف می داند با استفاده از تمام ابزارها و اختیارات خود از جمله 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این مسیر گام های جدی و موثر 
برداشته و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، 
از تعطیلی بنگاه ها جلوگیری کرده و زمینه احیا مجدد واحدهای تولیدی 
تملیکی و یا واگذار شده که به هر نحو غیرفعال شده اند را فراهم نماید.

در کنار این رویکرد راهبردی که بر مبنای فرمایشات ایشان ترسیم شده 
و مورد پیگیری قرار می گیرد، بر اساس شعار سال “تولید؛ پشتیبانی 
ها، مانع زدائی ها”، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در 11 فروردین 
طی بخشنامه ای به کلیه استانداران ابالغ کرد، تعطیلی فعالیت بنگاه 
های تولیدی و یا توقف روند تکمیل طرح های سرمایه گذاری، به 
توسط  موانع  ایجاد  یا  و  غیرضرور  مداخالت  تراشی ها،  مانع  دلیل 

دستگاه های اجرایی و بانک های عامل دراستان ها به هیچ عنوان قابل 
پذیرش نبوده وکارگروه های استانی و بویژه روسای کارگروه ها دراین 
رابطه، مسئولیت مستقیم دارند تا از بروز این رخداد درسطح استان ها، 

جلوگیری نمایند.
همچنین با توجه به دریافت گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت 
واحدهای تملک شده از سوی نظام بانکی و ضرورت تعیین تکلیف 
آنها، برنامه ریزی برای احیای واحدهای غیرفعال در دستور کار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ستاد قرار گرفته که بعد از نهایی شدن و 

تصویب آن، اطالع رسانی الزم صورت می پذیرد.
برای تحقق کامل این امر مهم، همراهی و همکاری دستگاه هایی 
اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه  امور  چون وزارت خانه 
اجتماعی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ضروری است تا 
موانع احیای این بنگاه ها در حوزه مالیات، بیمه و تسهیالت بانکی مرتفع 

شده و از تعطیلی بنگاه های فعلی نیز ممانعت بعمل آید.
لذا این وزارت با توجه به شعار سال و طی رایزنی و تعامل با بخش 
خصوصی، انجمن ها و تشکل ها، بسته پیشنهادی رفع موانع و پشتیبانی 
از تولید، احیا واحدهای راکد و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعلی را 
تهیه کرده که مراحل نهایی برای تصویب در دولت و مجلس را طی 
می کند. در این رابطه همکاری اثربخش قوه قضائیه با ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید که در قالب کمیته حمایت قضائی از تولید و سرمایه 
گذاری و حضور فعال در ستاد متبلور شده است، نوید بخش پشتیبانی 
این قوه برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی بخش تولید بوده تا 

برخی موانع نیز با همراهی قوه قضائیه مرتفع شود.
با توجه به سیاست های ابالغی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدامات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی تعامالت صورت گرفته بین 
دستگاه ها، در سال 1399 موانع بیش از 1500 واحد راکد و غیرفعال 

مرتفع و این واحدها مجددا به چرخه تولید بازگشته اند.
لذا با توجه به فرامین مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و با هدف 
تحقق شعار سال، این برنامه با قوت و ابعاد وسیعتری در سال جاری 
دنبال می شود تا عالوه بر جلوگیری از تعطیلی بنگاه های اقتصادی، 
زمینه توسعه استقالل کشور و افزایش تولید ملی فراهم شده و اشتغال 

و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور سربلند ایران شود.

وزیر صمت:
اجرایی شدن حدود 71 درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته
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جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲0۲0 با سقوط 
سنگین 38 درصدی نسبت به سال ۲019 به 84۶ میلیارد دالر رسیده 

است.
داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می دهد جریان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲0۲0 با سقوط سنگین 
38 درصدی نسبت به سال ۲019 به 84۶ میلیارد دالر رسیده است.

نشان می دهد جریان  اقتصادی  توسعه  و  داده های سازمان همکاری 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲0۲0 با سقوط سنگین 

38 درصدی نسبت به سال ۲019 به 84۶ میلیارد دالر رسیده است.
است  شده  باعث  کرونا  پاندمی  است:  آمده  سازمان  این  گزارش  در 
به  و  یابد  کاهش  پیوسته  طور  به  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
پایین ترین سطح خود از ۲005 تا کنون برسد. در سال ۲0۲0 میزان 

به گزارش شاتا، محسن ترحمی با اعالم این مطلب افزود: در سال گذشته 
4۶3 فقره پروانه بهره برداری در بخش نساجی و پوشاک صادر شد که 

نسبت به سال قبل از آن)1398( ۲5 درصد رشد داشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: میزان اشتغال پروانه های بهره برداری مذکور نیز 
در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن)1398( ، 37 درصد رشد داشته 
است. سرپرست سابق دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به صدور تعداد 3000 جواز تاسیس و توسعه در 
سال 1399 در بخش نساجی و پوشاک که با رشد 80 درصدی مواجه بوده 
است، افزود: این ارقام حاکی از تمایل بیش از پیش سرمایه گذاران، جهت 

کرونا سرمایه گذاری جهان را به پایین ترین سطح 1۵ ساله رساند

رشد ۸۰ درصدی صدور جواز تاسیس و توسعه نساجی و پوشاک در سال ۹۹

داخلی  ناخالص  تولید  درصد   1 تنها  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
جهان بود که این پایین ترین نسبت از 1999 تا کنون به حساب می آید.

در سال گذشته جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی اف  دی  آی در 
اکثر کشورهای جهان سقوط کرد. در اتحادیه اروپا اف  دی  آی با سقوط 

سنگین 70 درصدی روبرو شد. 
درصدی  سقوط ۲8  با   G20 کشورهای  در  آی  دی   اف   مثال  برای 
مواجه شد در حالی که سرمایه گذاری این کشورها در کشورهای دیگر 

43 درصد سقوط کرد.
مقصد  بزرگترین  به  و  زد  جلو  آمریکا  از  بار  دومین  برای  چین 
آمریکا  و  چین  تبدیل شد.  جهان  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
به ترتیب ۲1۲ میلیارد دالر و 177 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب 

کردند. هند و لوکزامبورگ در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

سرمایه گذاری در صنعت نساجی و پوشاک می باشد.
ترحمی، توسعه صنایع نساجی و پوشاک را از اولویت های وزارت صمت 
دانست و با اشاره به موفقیت های چشم گیر و نتایج مطلوبی که در این 
صنعت مشاهده شده، خاطرنشان کرد: در صنعت باید توجه بسیاری به مواد 
اولیه، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی و انتقال دانش فنی به شکل کامل 
داشت. وی همچنین بیان کرد: صنعت نساجی و پوشاک با سرمایه گذاری 
اندک می تواند اشتغال و ارزش افزوده قابل توجهی داشته باشد این در 
حالیست که در شرایط کنونی کشور، اشتغال یکی از مباحث جدی است 

که می تواند امنیت اجتماعی را تأمین نماید.

شرایط جدید برخورداری از بخشودگی های جرایم مالیاتی

مستندسازی خسارات تحریم بر کسب وکارها

سازمان امور مالیاتی، شرایط جدید برخورداری از بخشودگی های 
جرایم مالیاتی را اعالم کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور طی صدور بخشنامه ای، شرایط جدید 
بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را اعالم 
کرد. این بخشنامه به شماره ۲00/۲۶94 و روز ۲3 فروردین ماه 

امسال ابالغ شده است.
بر اساس این بخشنامه، فعاالن اقتصادی و بنگاه هایی که مانده 
بدهی مالیاتی خود، طبق برگ قطعی ابالغ شده تا پایان خردادماه 
1399، را تا تاریخ 31 فروردین ماه 1400 پرداخت کرده باشند، از 

7۲ درصد بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
همچنین پرداخت مانده بدهی برگ قطعی در این تاریخ، تا 31 
اردیبهشت ماه امسال، 70 درصد بخشودگی جرایم برای فعاالن 

اقتصادی به همراه خواهد داشت.
از طرفی برای آن دسته از فعاالن اقتصادی که مانده بدهی 
مالیاتی آنها طبق برگ قطعی ابالغ شده از تاریخ 1399/04/01 
طی مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این بخشنامه پرداخت شود، 
از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می شوند. در صورت 
پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده 
فوق، به ازای هر ماه ۲ درصد از بخشودگی موضوع این بند 

کسر می شود.

معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران از گزارش در حال تهیه 
این اتاق با موضوع آسیب های ناشی از تحریم های بین المللی بر 
بخش خصوصی و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور، 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مظفر علیخانی 
طی نامه ای به اتاق های بازرگانی سراسر کشور، از آمادگی این 
معاونت برای گردآوری و مستندسازی خسارت ها و آسیب های 
اقتصادی  فعاالن  و  بنگاه ها  بر کسب و کار  تحریم ها  از  ناشی 
بازرگانی  اتاق های  خبر داده و تصریح کرده است که اعضای 
خسارت هایی که از محل تحریم ها بر کسب و کار آنها وارد آمده 
را به صورت مصداقی و مستند در اختیار معاونت استان ها و 
تشکل های اتاق ایران قرار دهند تا پیامدهای ناشی از تحریم ها 
طی گزارشی مستند و ملموس، به دفتر معاون اول رئیس جمهور 
منعکس شود. شکایت از فشار تحریم ها بر کسب و کار بنگاه ها 
و دست اندازهای پیش آمده در مسیر تعامل و همکاری فعاالن 
اقتصادی با بازارهای بین المللی، تکلمه ای است که در طول 
سال های اخیر همواره از سوی بخش خصوصی به زبان آورده 
بازرگانی و  اتاق  در  بازرگانان  و  نمایندگان کارآفرینان  و  شده 
تشکل های اقتصادی تالش کرده اند تصویر روشنی از آنچه بر 
اقتصاد بخش خصوصی در دوره تحریم ها می گذرد، پیش روی 

دولتمردان قرار دهند.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد كشاورزی خبر داد 
آغاز کشت پنبه در کشور، پیش بینی تولید ۳۲7 هزار تن وش پنبه در سال جاری

هزارجریبی، مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی از آغاز کشت پنبه 
در استان های پنبه کاری کشور خبر داد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم هزارجریبی گفت: در سال 
جاری کشت پنبه در سطح 115 هزار هکتار برای تولید 3۲7 هزارتن 

وش پنبه برنامه ریزی شده است.
وی با اشاره به این که در این برنامه شاهد رشد 1۶ درصدی در سطح 
کشت خواهیم بود، پیش بینی کرد: تولید نیز با افزایش سطح کشت و 

بهبود عملکرد در واحد سطح به رشد ۲1 درصدی خواهد رسید.

استان های گلستان، خراسان رضوی،  این که  بیان  با  هزارجریبی 
فارس، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان جنوبی از استان های عمده 
کشت پنبه در کشور هستند، اظهار کرد: پروژه های بهبود تغذیه زراعت 
پنبه، توسعه مکانیزاسیون، افزایش بهره وری آب، گیاه پزشکی و سایر 

پروژه های فنی برای رسیدن به برنامه تولید، طراحی شده است.
وی خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت پنبه تولیدی نیز از برنامه های کشت 

و تولید سال جاری است.

اتمام حجت با صادرکنندگانی که ارز نیاوردند

سازمان توسعه تجارت بار دیگر اعالم کرد که صادرکنندگانی که از 
ابتدای سال 1397 صادرات داشته اما تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند، 

باید وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند.
از ابتدای سال1397 و همزمان با از سرگیری تحریم های آمریکا 
علیه ایران، دولت به منظور تضمین تامین ارز موردنیاز برای واردات 
کاالهای اساسی برای صادرکنندگان تعهد ارزی را در نظر گرفت 
که بر اساس آن، کلیه فعاالن اقتصادی که کاالی خود را در خارج 
از مرزهای ایران فروخته اند، باید بخشی از ارز حاصل از صادرات را 

به کشور بازگردانند.
به گزارش ایسنا،  برای تشویق صادرکنندگان در اجرای این سیاست 
اعالم شد که برخی معافیت های مالیات یا تسهیالتی که در اختیار 
صادرکننگان قرار می گیرد تنها برای افرادی است که ارز خود را طبق 
زمان بندی به کشور بازگردانده اند و اگر افرادی به سودجویی و دور زدن 
قوانین متهم شوند، نام آنها از سوی بانک مرکزی به مراجع قضایی 

اعالم خواهد شد.
هرچند اتاق بازرگانی در پاسخ به این نگاه دولت اعالم کرد که برخی 
ارز  بازگشت  توان  کرونا  و  تحریم  مشکل  دلیل  به  صادرکنندگان 
نداشته اند و نمی توان تمام تجار را با گروه محدودی که به تعهدات خود 
عمل نکرده اند مقایسه کرد اما به نظر می رسد سیاست های دولت و در 
راس آنها کمیته اقدام ارزی برای شفاف سازی دقیق فرایند بازگشت 

این ارزها به کشور ادامه دارد.
حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: صادرکنندگانی 

که در سال 1397 نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند، در 
صورت تایید وجود ارز حاصل از صادرات توسط کمیته مندرج در بند ۲ 
بخش الف بسته سیاستی می توانند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود 
اقدام کنند؛ بنابراین  الزم است در خصوص آن دسته از صادرکنندگان 
سال 1397 که بر اساس اعالم خود ارز حاصل از صادرات را در اختیار 
ندارند یا وجود ارز حاصل از صادرات ایشان احراز نشده است، اقدام 

مقتضی صورت گیرد. 
او ادامه داد: صادرکنندگان معرفی شده توسط بانک مرکزی به مراجع 
قضایی نیز که بر اساس تعلیق تعقیب انجام شده توسط بانک مرکزی 
فرصت تعیین تکلیف ایفای تعهدات ارزی خود را دارند، موظفند نسبت 
به ایفای تعهدات ارزی خود بر اساس بند ۲ ماده الف بسته سیاستی 

اقدام کنند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، بررسی وضعیت 
معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده  صادرکنندگان سال 
1397 که بعد از تاریخ 30 دی  1398 نسبت به رفع تعهدات ارزی خود 
اقدام کرده اند را از دیگر موارد مهم دانست و گفت: با نظرات کارشناسی 
سازمان امور مالیاتی و سایر اعضای کمیته اقدام ارزی در این خصوص 
نیز تصمیم گیری و اعالم نظر خواهد شد. در حال حاضر دستگاه های 
مختلف درصدهای ایفای تعهدات ارزی متفاوتی را به عنوان حداقل 
الزم جهت عدم اعمال محدودیت ها در نظر می گیرند که این مساله 
سبب سردرگمی صادرکنندگان می شود، لذا الزم است در این خصوص 

https: //telegram. me/aiti1395معیار واحدی تعریف شود.
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب 7 منطقه آزاد جدید 
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. 

غالمرضا مصباحی مقدم ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اظهار کرد: پرونده 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی در استان های 
گلستان )اینچه برون(، ایالم )مهران(، اردبیل )اردبیل(، سیستان و 
بلوچستان )سیستان(، کردستان )بانه مریوان(، هرمزگان )جاسک(، 
بوشهر )بوشهر(، کرمانشاه )قصر شیرین( در جلسه مجمع بررسی 
شد که به غیر از منطقه جاسک در استان هرمزگان، با تأسیس 7 

منطقه آزاد جدید موافقت شد و مجمع آن را مصوب کرد.
وی گفت: برای احداث منطقه آزاد اردبیل، مجلس چهار نقطه را در 
نظر گرفته بود که مجمع با تأسیس منطقه آزاد در یک نقطه آن هم 

با انتخاب دولت خبر داد.

مصباحی مقدم افزود: در تصویب مناطق آزاد جدید همه مالحظات 
مربوط، رعایت و ضعف های مناطق آزاد قبلی اصالح شد ضمن 
اینکه قانون مناطق آزاد نیز در مجلس شورای اسالمی در دست 
بررسی است. وی افزود: همه زمین هایی که در محدوده منطقه آزاد 
در نظر گرفته شده دولتی است بنابراین شایعه شکل گیری بورس 

بازی زمین هم رد می شود.
اسفند سال  گفتنی است رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
گذشته در کرمانشاه تاکید کرده بود: افزایش نامتوازن و غیرمنطقی 
مناطق آزاد و ویژه اصاًل به مصلحت کشور نیست و آسیب هایی 
را به همراه دارد، تغییر رویکرد برخی از این مناطق از صادرات به 
واردات و تغییر کاربری اراضی واقع در این مناطق دو معضل جدی 

پیش روی مناطق آزاد و ویژه است.

هفت منطقه آزاد جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد

دفتر واردات گمرک ایران، نکات چهارگانه ای را از جمله مشخص 
یا  اخذ   ( کاال  توسط صاحب  بانک  نمودن وضعیت کد رهگیری 
عدم اخذ آن ( برای نظارت دقیق تر در مسیر ترخیص پارچه های 

رومبلی ابالغ کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  مدیر کل دفتر تعرفه گمرک ایران 
مورخ   99/1۶18۶99 شماره  بخشنامه  اجرای  در  کرد،   اعالم 
امور گمرکی نظر به مکاتبات  99/1۲/۲4 معاونت محترم فنی و 
اطالعات  نقائص  و  ایرادات  انعکاس  جهت  صمت  وزارت  متعدد 
ارسالی گمرکات و بمنظور پرهیز از نامه نگاریهای زائد، طوالنی 
شدن روند رسیدگی و بوروکراسی اداری رعایت موارد ذیل مجدداً 
توجه  نمودن  معطوف  ضمن  است  خواهشمند  گردد.  می  تاکید 

همکاران ذیربط و نظارت برحسن اجرای آن دستور فرمایند ترتیبی 
اتخاذ گردد در انجام مکاتبات موضوع بخشنامه فوق تسریع گردیده 
و قبل از ارجاع موضوع از درج اطالعات ذیل اطمینان حاصل نمایند.

1 -نظریه کامل آزمایشگاه مجاز تعیین ماهیت طبق بخشنامه های 
قبلی به منظور بررسی درخصوص کد تعرفه کاال دراین دفتر.

۲ -تاریخ دقیق ثبت سفارش و قبض انبار .
3 -مشخص نمودن وضعیت کد رهگیری بانک توسط صاحب کاال 

) اخذ یا عدم اخذ آن (.
4 -جهت ادامه فرآیند مکاتبه اعالم نمایند با کدامیک از بندهای 1 

تا 4 بخشنامه فوق الذکرمطابقت دارد.

چالش ترخیص پارچه های رومبلی ادامه دارد

وزارت  اقدامات  بر  تاکید  با  وزارت صمت  برنامه  و  طرح  معاون 
صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت و رفع موانع بخش 
تولید گفت: در این راستا بسته سیاست های تشویقی و مانع زدایی 

را در سه سطح داخل وزارتخانه، دولت و مجلس تهیه کردیم. 
سعید زرندی در جلسه هم اندیشی وارائه بسته پیشنهادی وزارت 
با  تولید که  از حوزه  صمت در زمینه پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
تشکل های  روسای  و  مجلس  نمایندگان  صمت،  وزیر  حضور 
در  جهت گیری  دو   ،1400 سال  در  گفت:  شد،  برگزار  اقتصادی 
حمایت از تولید در داخل و خارج از وزارت خانه را در دستور کار 
قرار دادیم؛ در حوزه مربوط به داخل وزارتخانه ۲ موضوع در قالب 
تشکیل  همچنین  و   1400 سال  در  خانه  وزارت  برنامه  تدوین 

کارگروه بهبود فضای مجازی انجام شد.
به گزارش شاتا، معاون طرح و برنامه با تاکید بر استمرار اجرای 
این  گفت:  تجارت  و  تولید  حوزه  در  منسجم  ریزی  برنامه  نظام 
برنامه ریزی در 7 محور و در قالب 40 برنامه برای سال 1400 در 
نظر گرفته شده  که یکی از محورهای اصلی آن مربوط به بهبود 
فضای کسب و کار و مانع زدایی از فرایند تولید است که شامل 

3 برنامه است.
زرندی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در بخش ساخت داخل، 
راه اندازی  واردات،  و  صادرات  فرایند  در  تغییرات  و  اصالحات 
تولید  بخش  در  خالی  ظرفیت های  از  استفاده  و  راکد  واحد های 
بر رصد اجرای برنامه های تدوین شده بصورت ماهانه تاکید کرد 
اجرای  و رصد  کار  تقسیم  برنامه ریزی،  با  افزود: سعی کردیم  و 
برنامه ها یک نظام دقیق را برای رسیدن به اهداف مورد نظر را 

داشته باشیم.
وی در بخش دیگر صحبت های خود از تسریع اجرای برنامه های 
و  داد  خبر  گذشته  دوم سال  نیمه  از  کار  و  فضای کسب  بهبود 
اقتصادی  نخبگان  و  از تشکل ها  که  نظرسنجی  با  کرد:  تصریح 
کشور داشتیم گلوگاه ها و موانع حوزه تولید را شناسایی کردیم و 
از ابتدای سال جاری وارد مراحل تصمیم گیری در این زمینه شدیم 
و متناسب با هر موضوع با همکاری معاونت تخصصی، ابالغیه 

مربوطه تدوین شده است.
معاون طرح و برنامه در ادامه به ابالغ وزیر صمت در خصوص 
رفع موانعی که در اختیارات قانونی وزارت صمت است اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر 3 ابالغیه به واحد های مربوطه ابالغ شده 

است و 7 دستور دیگر در دست تدوین و تکمیل است.
زرندی در خصوص برنامه های مربوط به خارج از وزارت صمت 
به نظرسنجی انجام شده از 955 نخبه اقتصادی در ابتدای سال 
جاری اشاره کرد و افزود: در این نظرسنجی مشکالت مربوط به 
از جمله مشکالت  و سایر دستگاه ها شناسایی شد  سطح کالن 
اجتماعی،  تامین  مالیات،  سرمایه،  بازار  بانک،  حوزه  به  مربوط 
بر  و  شد  شناسایی  موارد  دیگر  و  گمرکات  و  اولیه  مواد  تامین 
به تدوین بسته های  اقدام  آمده  نتایج بدست  اساس بررسی ها و 
پیشنهادی مانع زدایی و پشتیبانی تولید در سطح دولت و همینطور 
مجلس شورای اسالمی کردیم که این بسته ها را در اختیار همه 
تشکل ها، مجلس شورای اسالمی و دولت قرار دادیم و امیدواریم 
با همکاری و هماهنگی بین همه دستگاه ها شاهد وقوع اتفاقات 

خوب در بخش تولید و تحقق شعار سال باشیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعالم كرد:
تدوین 1۰ ابالغیه داخلی در وزارت صمت در راستای حمایت و مانع زدایی از بخش تولید

تعیین تکلیف نرخ ارز مبناي محاسبات گمرکي و مأخذ وصول حقوق 
و عوارض گمرکي تا زمان تصویب و ابالغ سود بازرگاني برمبناي 

قانون بودجه سال 1400 ابالغ شد.
 گمرک مجاز است تا زمان تصویب سود بازرگاني و حقوق ورودي 
مصوب بند د ماده 1 ق.ا.گ بر مبناي قانون بودجه سال 1400 
ارزش  بر  مالیات  و  عــوارض   ، ورودي  حــقوق  اخذ  به  نسبت 
جدول  در  مندرج  مأخذ  اساس  بر  وارداتي  کاالهاي  افـــزوده 
پیوست ایین نامه اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع 
تصویبنامه 15۶704/58490 موخ ۲8/1۲/98 با مبناي محاسبات 

نرخ ارز رسمي معادل 4۲000 ریال اقدام کند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از آغاز به کار رسمی سامانه این 
ستاد طی اردیبهشت ماه جاری خبر داد.

با اعالم دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با راه اندازی و شروع به 
کار سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی اردیبهشت ماه جاری، 
از این پس تمامی فرایندهای مربوط به این ستاد از طریق این سامانه 

به نشانی https://tashil.stsm.ir صورت خواهد گرفت. 
طی  نیازی  مهدی  سید  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
رفع  و  تسهیل  کارگروه های  روسای  و  استانداران  به  ابالغیه ای 
موانع تولید سراسر کشور، با اعالم آغاز به کار این سامانه، تصریح 
کرد تمامی درخواست های فعاالن اقتصادی مرتبط با کارگروه های 
تسهیل و رفع موانع تولید، غیر از تقاضای مرتبط با تسهیالتی که 
فرایند اختصاصی خود را در سامانه بهین یاب و هماهنگ دارند، باید 
 https://tashil.stsm.ir نشانی  به  تسهیل  سامانه  طریق  از 

پذیرش و دریافت شود.
وی از عملیاتی شدن این سامانه طی اردیبهشت ماه جاری خبر داد 
و تاکید کرده »اعتبار مصوبات ابالغی کارگروه و ضمانت اجرای 
مصوبات صرفا برای درخواست ها و مصوباتی خواهد بود که ثبت نام 
آنها از طریق سامانه بوده و سایر اقداماتی که از سوی کارگروه و 
دستگاه های اجرایی به صورت غیرالکترونیکی انجام شده باشد، 

دارای اعتبار و ضمانت اجرایی نخواهد بود.

تعیین تکلیف نرخ ارز مبناي محاسبات گمرکي و 
مأخذ وصول حقوق و عوارض گمرکي

آغاز به کار رسمی سامانه ستاد تسهیل
 و رفع موانع تولید 

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران
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